
Algemene veiligheidsregelsAlarmrichtlijnen

Wat niet mag
● Zichtbaar dragen van badge

● Binnen blauwe zones zijn
 veiligheidshelm, -bril, -schoenen
 en bedrijfskleding met lange
 mouwen en lange broek
 verplicht (werkkleding) 

● Verkeersregels naleven

● Vluchtwegen (gele pijlen) en
 veiligheidsmiddelen vrijhouden

● Branddeuren sluiten

● Werkvergunning aanvragen

● Voorgeschreven extra bescher-
 mingsmiddelen gebruiken

● Deugdelijk (elektrisch*)
 gereedschap gebruiken
 (*NEN 3140 gekeurd)

● Orde, netheid en hygiëne;
 werkplek bezemschoon
 houden

● Bodem-, lucht- en water-
 verontreiniging voorkomen

● Afval scheiden

● Afzettingen en markeringen
 respecteren

● Roken buiten de rookruimtes

● Gebruik van alcohol en drugs

● Eten en drinken op de werkplek

● Zonder schriftelijke toestem-
 ming gebruik van mobiele data-
 dragers in extra beveiligd gebied
 (achter de blauwe deuren)

● Bedienen van elektrische- en
 procesapparatuur

● Op leidingen klimmen

● Werken v.a. ladders / transpor-
 teren gereedschap via ladders

● Zonder toestemming filmen/
 fotograferen op het EPZ-terrein

● Ongekeurde steigers/ladders
 gebruiken of eigenhandig
 wijzigingen aanbrengen

● Vluchtwegen (gele pijlen)
 blokkeren

● Onderdelen, gereedschap,
 hulpmiddelen achterlaten op
 de werkplek wanneer het 
 karwei klaar is

Voor gebied waar het alarm gaat:
● Direct werk stoppen! 
● Werkvergunningen vervallen! 

Voor gehele terrein:
●  Handel conform gesproken 
 mededeling.

Voor omgeroepen gebied: 
●  Op gecontroleerde wijze 
 werkzaamheden onderbreken. 
● Apparatuur uitschakelen. 
● Collega’s waarschuwen.
● Verlaat gebied. Neem bezittingen 
 en werkvergunning mee.
●  Ga naar de verzamelplaats.
● Werkvergunningen vervallen!

Voor gehele terrein: 
●  Werkvergunningen opnieuw 
 aanbieden om werkzaamheden  
 te hervatten in getro�en gebied.

Op maandag worden de alarmsignalen getest.
Om 11.30 uur (kerncentrale) en 11.45 uur (kolencentrale). 

Bij alarm GEEN liften gebruiken!

Wat moet

Gongsignaal
Gesproken mededeling

Brand   
Afwisselende hoge/
lage toon

Ontruiming
Onderbroken lage toon

Vluchten
Huiltoon

● Gecontroleerd gebied:        naar nucleaire verzamelplaats 
 gebouw 15. Niet omkleden. Gebruik vluchtmasker. 
● Overigen: Direct naar de verzamelplaats.

Einde alarm
Aanhoudende lage toon

Voor elk alarm hoor je een gongsignaal en een mededeling!
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Melden van ongevallen 
en gevaarlijke situaties

Bij een ongeval, brand of
acute gevaarlijke situatie:
toestel 6333

Andere gevaarlijke situaties
melden bij de EPZ-begeleider
of bij de veiligheidskundige:
toestel 6931

Op een groot aantal plaatsen 
zijn EHBO-ko�ers geïnstalleerd.
EHBO-ko�er gebruikt? 
Dan graag melden bij de 
Beveiliging:
toestel 6605


